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Sammanfattning 

Rembursen är den betalningsmetod som haft störst betydelse vid 

internationell handel under årens lopp och kan anses vara den mest 

populära och använda betalningsmetoden under 1900-talet. Denna 

metod är en av de säkraste metoderna för en säljare att erhålla betalning 

vid försäljning av gods men även en av de mest kostsamma och 

tidskrävande. Rembursen regleras av Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits (UCP) som lanserats av International Chamber of 

Commerce (ICC).  

 

Det finns idag en stor efterfrågan att finna nya elektroniska lösningar 

för att ersätta den pappersbaserade hanteringen. Med hjälp av ny teknik 

vill aktörer som SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) och International Chamber of Commerce (ICC) 

revolutionera den internationella handeln. Härmed föddes idén om The 

Bank Payment Obligation (BPO). BPO presenteras närmast som en 

elektronisk remburs. 

 

Både rembursen och BPO är internationella figurer som regleras av 

internationella regler medan nationella regler som reglerar dessa 

metoder är mycket sällsynta. Denna uppsats syfte tar sikte på att utreda 

svensk gällande rätt samt framtida lämplig reglering för BPO. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och inledande presentation 

Det senaste årtiondet har världshandeln sett många förändringar. 

Gränser har förflyttats och brutits ner genom en vidsträckt liberalisering 

på marknaden. Kombinationen av globalisering samt användandet av 

Internet har påskyndat ett behov av nya tjänster.1 

 

Då både volymer och värden inom internationell handel växt så har det 

även skett en förskjutning från användandet av traditionella 

handelsinstrument såsom remburs (letter of credit) till förmån av 

användandet av handel på kreditbetalning (open account).2 Det bör 

dock påpekas att finansieringsmetoderna skiftar med hänsyn till varans 

art, handelns geografiska utsträckning och perioden för finansiering. 

Även parternas relation till varandra påverkar val av 

finansieringsmetod.3 

 

En remburs är en internationellt accepterad betalningsanmodan, där en 

bank, svensk eller utländsk, övertar betalningsansvaret mot att 

leverantören uppfyller de i rembursen stipulerade villkoren. Att granska 

dokumenten samt att betala säljaren är, tillsammans med att öppna 

rembursen i tid, bankens primära uppgift.4 Om någon detalj i de 

stipulerade villkoren inte uppfyllts har den rembursöppnande banken 

alltid rätt att vägra utbetalning, oberoende hur oväsentlig avvikelsen är. 

Villkoren i en remburs kan utformas på ett flertal olika sätt, vilka ger 

leverantören olika starkt skydd. ICC har utfärdat regler och praxis, som 

accepteras av de flesta banker. Synonyma engelska begrepp är 'Letter 

of Credit' och 'Documentary Credit'. 

                                                 
1 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
2 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
3 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 11. 
4 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 22. 
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Ökandet av risker inom den globala handeln i samband med ny 

teknologi har skapat ett behov av nya instrument för säkra finansiella 

transaktioner internationellt och därmed föddes idén om The Bank 

Payment Obligation (BPO). BPO är ett samarbete mellan SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) och 

ICC:s bankkommission (Banking Commission of the International 

Chamber of Commerce) vars syfte är att komma bort från användandet 

av remburs (letter of credit) vilket innebär en manuell hantering av 

fysiska dokument för att istället låta bankerna jobba i en elektronisk 

miljö. På detta finns en förhoppning att minska de risker som är 

associerade med den manuella hanteringen av remburser inom 

internationell handel.  BPO är en oåterkallelig garanti ställd från en 

bank till en annan bank att betalning kommer ske på ett specifikt datum 

efter att korrekt matchning av elektronisk data skett. Denna matchning 

genererar en rapport från SWIFT:s Trade Services Utility (TSU).5 BPO 

som finansiellt instrument har stora likheter med rembursen.6  

 

Användandet av ny teknologi sätter dock press på nya lösningar inom 

marknaden vad gäller kostnader samt risker inom internationell handel. 

Målet med BPO är att fylla dessa luckor som lämnas av rembursen och 

den manuella hanteringen och skapa en säkrare miljö för köpare och 

säljare att bedriva handel.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

På marknaden finns idag redan väl etablerade finansiella instrument att 

tillgå såsom remburs och användandet av kreditbetalning. Det finns i 

princip ingen rättslig reglering på nationell nivå vad gäller remburser. 

Doktrin finns i viss mån och praxis är knapphändig. Regleringen finner 

vi på internationell nivå och rättsläget kan sägas bygga på handelsbruk 

                                                 
5 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
6 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
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eller lex mercatoria. ICC har utarbetat olika regelkomplex som syftar 

till att harmonisera handelsmönster och regler. För remburser återfinns 

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) som 

fått stort genomslag. Viktigt att notera är att UCP inte är en konvention 

och därmed saknar den tyngd som konventioner normalt har.  

 

Med anledning av avsaknaden av svensk reglering är syftet med 

uppsatsen att försöka utreda svensk gällande rätt för rembursen samt 

framtida lämplig reglering för BPO. Ambitionen är även att belysa de 

problem som kan uppstå vid användandet av rembursen och utreda om 

BPO kan tillmötesgå dessa problem.  

 

Huvudsyftet med framställningen är således att utreda svensk gällande 

rätt för rembursen och BPO samt även framtida lämplig reglering för 

BPO. För att försöka fastställa detta kommer en framställning av 

rembursen samt BPO att presenteras för att sedan kunna jämföras med 

varandra. Denna jämförelse syftar till att skapa en klarare bild av BPO 

då båda instrumenten kan sägas ha ett gemensamt syfte att begränsa 

risken vid internationella handelstransaktioner samt ge en försäkran om 

betalning. 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vid författandet genomgående 

använts en rättsdogmatisk metod. Till största del har doktrin, både 

engelskspråkig och svensk litteratur, använts. Vidare har studier av 

författning och rättspraxis spelat viss roll för att belysa det aktuella 

området. Störst roll har internationella regelverk haft vilket 

oundvikligen har lett till att stora delar av arbetet har beaktat soft law. 

Emellertid har även artiklar och Internetkällor använts när litteraturen 

inte varit tillräckligt omfattande för att belysa aktualitet och utveckling 

av betalningsmetoderna, främst vid studiet av BPO. Visserligen kan 

information från använda Internetkällor, exempelvis SWIFT:s hemsida, 

vara partisk och information från dessa sidor har inte tillmätts alltför 
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stor betydelse. De senare källorna är inte rättskällor i klassisk mening 

men ger enligt min mening en värdefull möjlighet att vinna kunskap om 

BPO. I denna uppsats har bankens perspektiv använts i större 

utsträckning än köpare och säljares perspektiv.  

 

1.4 Disposition  

Ambitionen med denna uppsats är att gå från allmänt till specifikt. 

Följaktligen inleds uppsatsen med detta inledande avsnitt. Därefter 

övergår uppsatsen i kapitel två som kort behandlar de historiska 

aspekterna för rembursen och hur denna rättsfigur växt fram under 

årens gång. Detta för att lättare förstå varifrån rembursen härstammar 

och vilket behov den fyllt i internationell handel under tidens gång och 

förhoppningsvis underlättar detta förståendet för BPO som 

betalningsinstrument. Kapitel tre behandlar olika finansiella instrument 

som används inom internationell handel. Tanken är att detta avsnitt ska 

ge en övergripande översikt över de vanligaste betalningsmetoderna 

inom internationell handel. I kapitel fyra introduceras BPO och här 

redogörs för vad BPO är och hur användandet av BPO går till. I kapitel 

fem berörs regelverken. Först presenteras regelverket Uniform Rules 

for Bank Payment Obligations (URBPO) som reglerar BPO som sedan 

övergår till en jämförelse mellan BPO och rembursens respektive 

regelverk. Därefter följer en kort framställning av nationell reglering. 

Kapitlet avslutas med en framställning av de viktigaste artiklarna som 

återfinns i URBPO. Uppsatsen avslutas med en analys i kapitel sex. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats tar avstamp i den internationella handeln som av namnet 

tyder på att den är global men rent geografiskt har denna uppsats 

avgränsats till Europa samt Nordamerika när det gäller praxis och 

lagstiftning. Vidare har det även skett vissa avgränsningar i 

diskussionen om BPO. BPO är mycket teknisk till sin natur och detta 

arbete kommer inte beskriva ingående hur de olika IT-tekniska bitarna 

fungerar utan en kort framställning kommer presenteras. En alltför 
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djupgående presentation skulle falla utanför uppsatsens syfte. 

Rembursen har en central del i detta arbete eftersom BPO i stora delar 

påminner om denna och i uppsatsen kommer rembursen användas som 

en sorts vägledning för BPO. Det ska dock påpekas att det finns olika 

varianter av remburs som exempelvis bekräftad remburs eller 

oåterkallelig remburs, beaktning av dessa har medvetet hamnat utanför 

uppsatsen då diskussionen skulle bli alltför omfattande. Även frågor av 

mellanmansrättslig karaktär, valutaförändringar, Incoterms och risken 

för varan har valts att lämnas utanför uppsatsen då diskussionen skulle 

bli alltför bred. 

 

1.6 Terminologi  

Avseende språket i denna uppsats förekommer engelska termer och 

citat i stor utsträckning. Vidare kan nämnas att terminologiskt används 

begreppet baseline vilket kan jämställas med en sorts meddelandebas 

där information utbyts banker emellan. Transaction Matching 

Application (TMA) utgör den meddelandeplattform som bankerna 

måste använda sig av i en BPO-transaktion. Den förpliktande banken 

avser, i denna uppsats, köparens bank och är den bank som i en BPO-

transaktion utfäster en betalningsgaranti. De involverade bankerna är 

de banker som i en BPO-transaktion inte är den förpliktande banken. 

Även begreppet beneficient förkommer i uppsatsen och det finns 

givetvis situationer där beneficienten inte är samma person som säljaren 

men för enkelhetens skull likställs dessa som samma person. 

Utgångspunkten är således att säljare och beneficient är samma person 

om inte annat nämns. 
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2 Historiska aspekter 

2.1 Lex Mercatoria 

 

Dagens variant av rembursen anses ha förekommit i drygt ett sekel men 

det går att spåra vissa av rembursens olika funktioner ännu längre bak i 

vår historia.7 Rembursen har växt fram som ett banktekniskt och 

juridiskt arrangemang för att möta vissa kommersiella krav. Således 

kan rembursen påstås härstamma från lex mercatoria, även om den 

största utvecklingen som lett fram till dagens remburs framförallt skett 

under det senaste seklet.8 

 

Utvecklingen av många kommersiella rättshandlingar har till viss del 

utvecklats av det som kallas lex mercatoria. Lex mercatoria växte fram 

som ett eget sedvanerättsligt system vid sidan av lokala rättsordningar 

och fick ett stort genomslag vid de handelsmässor som förekom i 

medeltida Europa och som utgjorde navet i den tidens internationella 

kommersiella verksamhet.9 Lex mercatoria kom således att utvecklas 

som en särskild rättslig reglering av köpmännens handelsrelationer.10 

Vidare kan sägas att lex mercatoria idag kan användas vid så kallad gap 

filling, att vid behov på ett mer fullständigt sätt gå in och reglera vad 

som följer av ett visst regelverk.11 Handelsmässornas verksamhet blev 

viktig för utvecklingen av en internationell handelsrätt. Dels bidrog 

utvecklingen till att dra till sig internationella köpmän från olika delar 

av Europa vilket medförde att merparten av transaktionerna som skedde 

fick internationell karaktär. Det fanns vidare ett behov av ett system 

som hjälpte till att skapa förtroende parterna emellan och med tanke på 

risken för bristande insolvens hos många gäldenärer behövdes ett 

internationellt godtagbart sanktionssystem. För att upprätthålla dessa 

                                                 
7 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 4. 
8 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 27. 
9 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 31.  
10  Se Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Nationell rätt och internationella köpavtal, 8 u., Studentlitteratur, 

Lund, 2013, s. 37. 
11 Se Ramberg, Jan, International Commercial Transactions, 4 u., ICC & Norstedts Juridik, Paris,…, 2011, s. 20. 
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krav fanns det således ett behov av ett enhetligt regelsystem som gällde 

alla som deltog i mässan. Ur dessa faktorer är det rimligt att anta att lex 

mercatoria växte fram och utvecklades som en särskild reglering vid 

sidan av nationell rättsutveckling och lokala rättsordningar.12 

 

Reglerna för olika kommersiella instrument såsom växel och 

konossement, som båda har likheter med rembursen, kan sägas ha 

utvecklats ur denna sedvanerätt. Av denna sedvanerätt utvecklades 

senare kodifikationer i de europeiska staterna vilket medförde att en 

mängd nationella, juridiskt-tekniska begrepp och konstruktioner bröt 

sönder den tidigare enhetligheten.  Dessa skillnader har medfört att vid 

sidan av materiellrättsliga regler även internationella privat- och 

processrättsliga regler ofta kom att bli mycket betydelsefulla. Således 

har alltså skapats metoder för hur konflikter mellan olika rättsordningar 

skall lösas.  Behovet har därmed också vuxit av nya försök till 

internationell uniformering. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 28. 
13 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 31 f. 
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3 Olika finansiella instrument  

Inom varje transaktion är parterna fria att själva välja vilken form 

betalningen ska ske i. Rembursen är bara en av många metoder. Nedan 

följer en kort redovisning om olika konkurrerande betalningsmetoder. 

 

3.1 Remburs 

Remburs är ett betalningsinstrument där en bank, oftast köparens bank, 

utlovar att betala säljaren en stipulerad summa enligt upprättat köpavtal 

om denne fullgör vissa förpliktelser enligt rembursvillkoren. 

Rembursens huvudsakliga användningsområde har ursprungligen varit 

att förmedla och säkerställa betalning till säljaren. Med tiden har 

rembursen kompletterats med en funktion att agera som en ram för olika 

finansieringsarrangemang.  Detta har lett till att rembursen fungerar 

som säkerhetsarrangemang men även som finansierings- respektive 

betalningsarrangemang.14 

 

Vidare är rembursärendet ett flerpartsförhållande. De inblandade 

parterna är vanligtvis fyra: köparen, köparens bank som fått i uppgift 

att öppna rembursen, säljaren samt en bank på säljarens ort, vilket i 

normalfallet är den bank säljaren använder sig av.15 

 

Det är endast i få rättssystem som rembursen specifikt är nationellt 

reglerad. I Sverige saknas det lagreglering för remburser och nationell 

reglering rörande betalningsarrangemang återfinns i första hand för 

checkar och växlar.16 Den främsta regleringen av remburser återfinns i 

International Chamber of Commerce (ICC) regelverk Uniform 

Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). Den aktuella 

versionen är UCP 600 som trädde ikraft 1 juli 2007. UCP är inte någon 

lagstiftning utan ett privaträttsligt regelverk och kan närmast betraktas, 

                                                 
14 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 3 f. 
15 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 47. 
16 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 30. 
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enligt Lars Gorton, ”som nedtecknade internationella sedvänjor eller, 

om man så vill, som ’kvalificerade’ internationella standardvillkor”.17 

 

Då parterna avtalat om remburs som betalningsmetod är det vanligaste 

tillvägagångssättet att köparen vänder sig till sin bank och uppdrar åt 

denne att öppna en remburs med säljaren som beneficient. Vidare 

lämnar köparen en rembursförbindelse till sin bank. 

Rembursförbindelsen består oftast av ett formulär, som tillhandahålls 

av banken, formuläret upprättas skriftligen och stipulerar i detalj de 

villkor under vilka rembursen öppnas och under vilka förutsättningar 

betalningen ska äga rum.18 

 

Villkoren som stipuleras i rembursförbindelsen kännetecknas av vissa 

specifika dokument som säljaren måste överlämna till banken inom 

rembursens giltighetstid för att få betalt. De dokument som nämns i 

förbindelsen är de dokument som bevisar att säljaren fullgjort sina 

förpliktelser. Aktuella dokument som ska presenteras kan exempelvis 

vara försäkringsintyg, faktura eller transportdokument. 

Transportdokument inom sjöfrakten kallas konossement och inom 

övriga transportområden kallas de fraktsedlar.19 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att själva rembursförbindelsen är fristående 

från det huvudsakliga köpavtalet eller basavtalet. Detta kännetecknas 

även som rembursens autonomi. Grunden för rembursen finns således i 

köpavtalets betalningsklausul. Det innebär att rembursen normalt är 

avhängig av ett köpavtal vilket även stadgas i artikel 4 (a) UCP 600. 

Där klargörs att rembursen till sin natur är en fristående transaktion i 

förhållande till köp- eller annat avtal som kan ligga till grund för 

rembursen. Detta klargörs även i UCP artikel 5 UCP 600 där det 

                                                 
17 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 958. 
18 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 47. 
19 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 49. 
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framgår att banken handlar med dokument och inte de varor eller 

prestationer som dokumenten kan hänföra sig till.20   

 

Innan banken kan betala säljaren måste banken företa en noggrann 

granskning av de dokument som presenteras av säljaren. Att granska 

dokumenten samt att betala säljaren är tillsammans med att öppna 

rembursen i tid bankens primära uppgift.21 Granskningen av 

dokumenten är extremt viktig och det är av yttersta vikt att alla 

dokument överensstämmer. Denna princip kallas på engelska doctrine 

of strict compliance. Denna doktrin innebär att dokumenten som 

beneficienten presenterar ska strikt överensstämma med de villkoren 

som stipuleras i remburförbindelsen. Tack vare denna doktrin om strikt 

överensstämmelse vid granskning av dokumenten får köparen ett skydd 

som är centralt för hela rembursarrangemanget. I UCP återfinns denna 

bestämmelse i artikel 13.22 Om banken finner att dokumenten ej 

överensstämmer har banken rätt att avvisa dessa och behöver således ej 

betala. Vid diskrepans, oavsett sakinnehåll eller betydelse, har banken 

rätt att inte fullgöra sin prestation enligt rembursförbindelsen.23 Felen 

kan vara av varierande slag exempelvis fel där rättelse inte kan ske i 

efterhand men det finns även fel som kan justeras efter tidpunkten då 

dokumenten presenterats till banken. Detta innebär i praktiken att ett 

mindre formellt fel kan leda till att banken inte anser sig skyldig att 

betala då den fått felaktiga dokument presenterade. Således ska det 

principiellt föreligga fullständig överensstämmelse mellan de krav som 

framgår av rembursen och de dokument som presenteras.24 Vid 

granskning av dokumenten kan banken i många situationer vara 

tvungen att balansera på en hårfin linje.  

                                                 
20 Se Kurkela, Matti, S., Letters of Credit and Bank Guarantees Under International Trade Law, 2 u., Oxford 

University Press, New York, 2008, s. 113; Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, 

Stockholm, 1980, s. 128 f. 
21 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 243. 
22 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 305. 
23 Se Kurkela, Matti, S., Letters of Credit and Bank Guarantees Under International Trade Law, 2 u., Oxford 

University Press, New York, 2008, s. 120. 
24 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 307. 
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3.2 Enkel betalning 

Den enklaste och mest neutrala formen av betalning vid ett köp är 

naturligtvis att prestationerna utbyts samtidigt, det vill säga att varan 

överlämnas i utbyte mot betalning. Detta är utgångspunkten om inget 

annat avtalats.25 Denna samtidighetsprincip eller den så kallade ”Zug-

um-Zug”-principen har sin utgångspunkt i avhämtningsköpet och 

principen är relativt lättförståelig som utgångspunkt för den juridiska 

regleringen av säljarens och köparens mellanhavanden i standardfallet. 

Vid ett avhämtningsköp har köparen möjlighet att inspektera varorna 

och säljaren kan samtidigt välja att inte utlämna varorna om denne inte 

får betalt.26 

 

Köplagen (1990:931) (KöpL) 10 och 49 §§ reglerar 

betalningstidpunkten och bestämmelserna bygger i huvudsak på den 

ovannämnda ”Zug-um-Zug”-principen. Den svenska köplagen är dock 

dispositiv27 vilket innebär att lagens bestämmelser inte tillämpas om 

annat följer av avtalet mellan parterna, praxis som utbildats mellan 

parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses 

bindande för parterna. 

  

Det får anses tämligen självklart att samtidighetsprincipen inte är 

praktiskt tillämpbar vid internationella köp, eftersom dessa köp alltid 

innefattar transport från en ort till en annan, detta framgår även av 15 § 

KöpL. 

 

3.3 Förskottsbetalning 

Vid internationell handel kan ibland svårigheter uppstå med att få reda 

på köparens kreditvärdighet. Denna information är av yttersta vikt för 

säljaren eftersom denne vill få betalt för sina varor. Det är även fullt 

                                                 
25 Se Ramberg, Jan, International Commercial Transactions, 4 u., ICC & Norstedts Juridik, Paris,…, 2011, s. 42. 
26 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 197. 
27 Se Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Nationell rätt och internationella köpavtal, 8 u., Studentlitteratur, 

Lund, 2013, s. 14, 133. 
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rimligt att anta att lagar, handelsbruk och ekonomiska förhållanden i 

köparlandet skiljer sig från den reglering som återfinns i säljarens land. 

Därför kan det för många säljare vara viktigt att kräva 

förskottsbetalning när handel sker med okända köpare. 

 

Denna betalningsmetod är onekligen mest förmånlig ur säljarens 

synvinkel då köparen står hela den finansiella risken och därmed 

riskerar att godset ej levereras trots att denne betalat för varorna.28 

 

Förskottsbetalning kan med fördel användas i de fall där risken är stor 

att betalning uteblir eller då säljaren har ett förhandlingsmässigt 

övertag. Förskottsbetalning kan även komma på tal då avtalet rör köp 

av kapitalvaror med lång tillverkningstid, som exempelvis fartyg. Vid 

sådana situationer fungerar då förskottsbetalningen som ett sätt där 

köparen understödjer finansieringen av tillverkningskostnaderna. Det 

är sannolikt relativt svårt att få köparen att gå med på att helt eller delvis 

betala i förskott, såvida denne inte har fullt förtroende för säljaren.29 

 

Har inte köparen fullt förtroende för säljaren kan köparen i sin tur 

begära någon form av finansiell säkerhet eller eventuellt en 

fullgörelsegaranti som stadgar att leverans verkligen kommer att ske.30 

 

Med anledning av det ovan sagda kan slutsatsen dras att de säljare som 

kräver förskottsbetalning vid internationell handel kan anses som icke 

önskvärda parter ur köparens perspektiv. Det kan därför vara av vikt för 

säljaren att vara medveten om att krav om förskottsbetalning kan 

minska möjligheterna för denne att bedriva internationell handel. Har 

köparen möjlighet att anskaffa varorna från en annan säljare som inte 

kräver förskottsbetalning kommer köparen sannolikt att välja att köpa 

                                                 
28 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 21. 
29 Se Ramberg, Jan, International Commercial Transactions, 4 u., ICC & Norstedts Juridik, Paris,…, 2011, s. 43. 
30 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 199. 
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av denne. Därmed kan de säljare som kräver förskottsbetalning anses 

som mindre attraktiva att bedriva handel med på en öppen marknad. 

 

3.4 Kreditbetalning 

Vid kreditbetalning (Open Account) är det säljaren som står den 

finansiella risken i motsats till förskottsbetalning där köparen står 

risken. Denna finansieringsmetod innebär att säljaren skickar sina varor 

och köparen betalar för dessa först efter att varorna kommit köparen 

tillhanda. 

 

Trots den finansiella risken som säljaren vid export tar vid 

kreditbetalning är det en av de vanligaste betalningsmetoderna vid 

internationell handel.31 Anledningen till detta fenomen beror nog till 

stor del på det konkurrenskraftiga utbud som finns idag på marknaden. 

Säljare konkurrerar med varandra för att kunna erbjuda sina kunder de 

mest attraktiva försäljningsvillkoren. Kreditbetalning torde vara 

förmånligast för parter som redan har en etablerad relation. 

 

Fördelarna med kreditbetalning framför användandet av remburser får 

anses vara undvikandet av kostnaderna som omger användandet av 

rembursen. Vid användandet av kreditbetalning finns inget behov av 

hjälp från banken och bankernas avgift kan således undvikas. 

 

Siffror visar att rembursen till stor del på marknaden har fått minskad 

relevans. Dagens handel sker till stor del genom kreditbetalning.32 Från 

bankernas perspektiv kan denna utveckling vara oroväckande då de 

förlorar stora pengar inom den gränsöverskridande handeln genom att 

inte vara delaktiga i transaktionerna och därmed helt utesluts från dessa. 

                                                 
31 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
32 Se t.ex. ”http://www.bobsguide.com/guide/news/2013/Sep/3/sibos-2013-preview-blog-why-the-bank-

payment-obligation-bpo-will-be-a-hot-topic-in-dubai.html”, lydelse 2015-12-28, för grafisk jämförelse mellan 

open account och remburs; se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment 

Obligations, ICC Publication No. 751E, 2013, s. 148. 

http://www.bobsguide.com/guide/news/2013/Sep/3/sibos-2013-preview-blog-why-the-bank-payment-obligation-bpo-will-be-a-hot-topic-in-dubai.html
http://www.bobsguide.com/guide/news/2013/Sep/3/sibos-2013-preview-blog-why-the-bank-payment-obligation-bpo-will-be-a-hot-topic-in-dubai.html
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Mot denna bakgrund ser vi också behovet för bankerna att utveckla 

finansieringsmetoder som är säkra för alla parter och som bankerna i 

sin tur kan ta betalt för.  
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4 Utvecklingen av The Bank Payment 

Obligation (BPO) 

4.1 Allmänt om skaparna bakom The Bank Payment 

Obligation 

BPO är ett samarbete som startade 2011 mellan Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) och International 

Chamber of Commerce (ICC) vars syfte är att anta och utveckla 

standarden inom internationell handel.33 Denna finansieringsmetod är 

ett betalningsinstrument som helt automatiserar betalning av 

handelstransaktioner till skillnad från traditionella pappersbaserade 

instrument. BPO presenteras som en finansieringsmetod som ger 

motsvarande affärsfördelar som de som tidigare erhållits genom 

remburser samtidigt som nackdelarna med den manuella hanteringen av 

remburser elimineras.34 

4.1.1 Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT) 

 

SWIFT bildades 1973 som en kooperativ organisation av flera banker 

världen över. Idag har SWIFT över 10 000 medlemmar i 210 länder.35 

SWIFT har byggt upp ett telekommunikationsnätverk för finansiella 

transaktioner mellan banker, börshus och andra finansiella institutioner 

i hela världen. Genom dessa nätverk kan SWIFT garantera sina 

medlemmar att ansluta och utbyta finansiell information på ett säkert 

och pålitligt sätt.  

                                                 
33 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
34 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
35 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
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4.1.2 International Chamber of Commerce (ICC) 

 

I början på 1900-talet växte en systematisering av regleringen kring 

regler och förhållanden med betydelse för remburstransaktion fram. 

Detta skedde till stora delar i länder såsom USA, Tyskland, Italien och 

Frankrike. Gemensamt för dessa regler var det faktum att de var 

nationella och de hade således begränsad räckvidd samt att de på vissa 

punkter avvek. Det hade följaktligen i olika länder växt fram nationella 

och icke enhetliga regler.36 

 

1919 grundades ICC i Paris med syftet att underlätta 

gränsöverskridande handel. ICC jobbade för att undanröja de problem 

som uppstått kring de nationella regleringarna genom att utarbeta 

enhetliga riktlinjer och grundsatser för remburserna. 37 

 

ICC:s utarbetade regelsystem för remburser, UCP, antogs 1933 som en 

internationell överenskommelse vid ICC:s kongress.38 Emellertid fick 

dessa regler begränsad internationell spridning. Det var först vid 1962 

års revision som UCP fick internationellt erkännande. Det har genom 

åren skett olika revideringar för att anpassa sig efter samtidens behov. 

Exempel på detta är 1974 års revision som syftade till att anpassa 

reglerna till container- och andra enhetstransporter.39 Den senaste 

revideringen av UCP skedde 2007.40 

4.1.3 International Organization for Standardization (ISO) 

20022 

 

Reglerna för BPO (URBPO) förutsätter det faktum att meddelanden 

som skickas mellan inblandade parter, det vill säga säljares och köpares 

                                                 
36 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 33. 
37 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 190. 
38 Se vidare UCP 600. 
39 Se Gorton, Lars, & Henriksson, Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer – En översikt, 2 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2005, s. 291. 
40 Se Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Nationell rätt och internationella köpavtal, 8 u., Studentlitteratur, 

Lund, 2013, s. 118. 
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banker, via TMA efterföljer standarden ISO 20022. Tack vare detta 

system kan finansinstitut såsom banker utbyta elektroniska 

meddelanden med minimal inblandning av mänsklig arbetskraft. 

 

International Organization for Standardization (ISO) är ett 

internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella 

standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och 

kommersiell standardisering. 

 

Dessa ISO standarder är viktiga för finansiella institutioner när de 

bedriver sin verksamhet då de på daglig basis utbyter stora mängder 

information med sina kunder och motparter. För att detta 

informationsutbyte ska ske på ett effektivt sätt är det viktigt att det finns 

en gemensam syn på hur vissa typer av information som ska presenteras 

och även en överenskommen struktur för att uppnå detta utbyte i en 

helautomatiserad miljö. 

 

För finansindustrin har ISO utvecklat standarden ISO 20022. Denna 

ISO standard är ett globalt filformat som möjliggör ett strukturerat sätt 

att förmedla betalningsinformation mellan banker och andra motparter. 

Det är således ISO 20022 som sätter standarden för BPO.41 

 

4.2 Närmare om The Bank Payment Obligation och 

dess olika funktioner 

För att få en klarare bild av BPO och vad den innebär kan paralleller 

dras till instrumentet remburs. Båda kan sägas ha ett gemensamt syfte 

att begränsa risken vid internationella handelstransaktioner samt ge en 

försäkran om betalning. 

 

                                                 
41 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 



23 

  

Enligt artikel 3 i regelverket som reglerar BPO, Uniform Rules for Bank 

Payment Obligations (URBPO), lyder definitionen: 

 

”Bank Payment Obligation’ or ‘BPO’ means an irrevocable and independent 

undertaking of an Obligor Bank to pay or incur a deferred payment obligation 

and pay at maturity a specified amount to a Recipient Bank following 

Submission of all Data Sets required by an Established Baseline resulting in a 

Data Match or an acceptance of a Data Mismatch pursuant to subarticle 10 

(c).” 

 

En BPO är således en oåterkallelig och självständig utfästelse att betala 

ett specifikt belopp på ett specifikt datum förutsatt att all data som 

parterna, köparen och säljaren, villkorat har matchat på elektronisk väg. 

 

Inom den traditionella sfären av gränsöverskridande handel med 

remburser åläggs den utfärdande banken att betala när en presentation 

av kompatibla dokument skett såsom stipulerats enligt rembursen. 

Detta arrangemang är särskilt fördelaktigt för säljaren i fråga om att 

reducera risker, få en försäkran om betalning och ha tillgång till 

finansiering om det behövs.42  

4.2.1 Matchning sker genom elektroniska meddelanden 

 

En av nyckelfunktionerna inom BPO är att den stödjer 

interoperabiliteten mellan olika banker. Det vill säga funktionen att 

göra olika system kompatibla med varandra så att dessa kan fungera 

och kommunicera med varandra. Detta är möjligt då BPO använder sig 

av den internationella standarden ISO 20022. En annan viktig aspekt är 

att data som presenteras i en transaktion alltid kommer att 

överensstämma med redan etablerade branschkrav.43 Denna funktion 

möjliggör för banker att samarbeta med varandra i syftet att nå den 

                                                 
42 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 23. 
43 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 6. 
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globala marknaden och för att kunna tillhandahålla ett omfattande urval 

av tjänster till sina kunder.44 

 

Innan en BPO-transaktion kan öppnas måste köpare och säljare komma 

överens om villkoren som ska gälla för köpet och vilka data som ska 

effektuera betalning, liknande procedur som i en remburstransaktion. 

Därefter instrueras de involverade bankerna att skapa något som på 

engelska kallas baseline. En baseline kan enbart upprättas banker 

emellan och det är här bankerna ska ladda upp all data som parterna 

kommit överens om och som senare ska leda till matchning. Vidare 

måste bankerna vara uppkopplade mot samma meddelandeplattform 

som på engelska benämns Transaction Matching Application (TMA). 

Via plattformen TMA kan banker utbyta så kallade strukturerade 

meddelanden och således kan köparens och säljarens bank nå en 

ömsesidig överenskommelse. Genom att bankerna upprättar denna 

baseline sinsemellan utbyts en mängd olika data såsom uppgifter om 

köpare och säljare samt uppgifter om respektive banker, betalning, 

transport av varor, etc. När bankerna utformat en baseline och denna 

överensstämmer parterna sinsemellan, det vill säga de matchar, så 

upprättas en etablerad baseline. För att öppna en BPO så ska denna 

komponent ha blivit vald inom ramen för bankernas baseline. När båda 

dessa kriterier blivit uppfyllda föreligger således en etablerad BPO. 

Följaktligen innehåller den etablerade baseline den exakta 

datainformationen som sedan presenteras av säljarens bank för att BPO 

ska förfalla till betalning.45 

 

Regelverket och processen liknar till stor del det regelverket som 

omgärdar rembursen. Reglerna för BPO finner vi i Uniform Rules for 

Bank Payment Obligation (URBPO) och för rembursen finns Uniform 

                                                 
44 Se SWIFT (utg.), Bank Payment Obligation, (Publicerad på 

”http://www.swift.com/resources/documents/Bank_payment_obligation.pdf”. Finns hos författaren.), lydelse 

2015-12-28. 
45 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 24 f. 
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Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)46, båda 

upprättade av ICC. Vidare skickas meddelanden via plattformar och 

upprätthålls av standarder.47  

4.2.2 Ökat användande av kreditbetalning 

 

De senaste åren har det skett en stor tillväxt av både volymen samt 

värdet inom världshandeln. Trots denna utveckling har användandet av 

traditionella instrument, såsom rembursen, inte ökat i samma takt utan 

snarare avstannat helt.48  

 

Detta icke-användande av rembursen tyder på att den större delen av 

internationell handel sker via kreditbetalning. Detta innebär att alla 

former av dokument skickas direkt mellan köpare och säljare och 

därmed kringgås bankerna.49 

 

Det ökade användandet av kreditbetalning vid internationell handel 

medför naturligtvis en begränsning för bankerna som går miste om 

värdefulla affärsmöjligheter. Emellertid utmanar instrumentet 

kreditbetalning även de parter som förekommer inom en 

handelstransaktion såsom köpare och säljare. Dessa parter måste 

således på egen hand finna lösningar för finansiering, betalning, 

reducering av risk etc.50 

 

 

 

                                                 
46 Senaste versionen reviderades år 2007 och har namnet UCP 600. 
47 För hanteringen av remburser används plattformen FIN och standarden MT 700 som båda tillhandahålls av 

SWIFT. För BPO används TMA och ISO 20022 som tidigare nämnts.  
48 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 26. 
49 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 26. 
50 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s 26. 
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4.2.3 Något om nackdelarna med manuell processhantering 

inom en remburstransaktion 

  

Ett av de stora problemen för företag har varit att optimera deras fysiska 

flödesekonomi (supply chain management)51. Ur ett risk- och 

finansieringsperspektiv är exempelvis rembursen en mycket effektiv 

och tillförlitlig betalningsmetod men har ändock minskat i popularitet 

under de senaste åren. Detta beror troligen främst på de höga 

kostnaderna samt en viss upplevelse av ineffektivitet för alla inblandade 

parter. För många företag upplevs ineffektiviteten bestå i en alltför 

långsam process gällande att ta itu med effektiv finansiering i tid.52 

 

På motsatt sida från rembursen finner vi transaktioner under 

kreditbetalning. Kreditbetalning är mer lättillgängligt och är inte ett lika 

komplicerat förfarande som rembursen. Nackdelen här är dock, som 

tidigare nämnts, bl.a. risken för utebliven betalning.  

 

I litteraturen hävdas att en BPO-transaktion kombinerar det bästa av 

båda världar, en kombination mellan rembursen och kreditbetalning, 

där en BPO ger den trygghet som rembursen kan ge tack vare den 

betalningsförsäkran som ges av ett finansieringsinstitut, exempelvis en 

bank. Samtidigt kan även en BPO-transaktion leverera snabbheten och 

bekvämligheten som en kreditbetalning erbjuder tack vare användandet 

av digitalisering av data samt elektronisk matchning vilket helt utesluter 

den manuella processen av fysiska dokument.53 

 

                                                 
51 I litteraturen återkommer begreppet supply chain management. På svenska har detta begrepp översatts till 

flödesekonomi och det ordet kommer fortsättningsvis att användas i uppsatsen när det syftas till supply chain 

management. För vidare läsning om flödesekonomi, se Paulsson, Ulf, Nilsson, Carl-Henric & Tryggestad, Kjell, 

Flödesekonomi: Supply Chain Management, 1u., Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 22 f. 
52 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 27. 
53 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 27 f. 
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Tanken med användandet av BPO är att den inte bara kommer att 

effektivisera själva processen under internationell handel utan även 

stärka relationen mellan köpare och säljare.54 

 

I praxis stöter vi på de problem som uppstår vid den manuella 

processhanteringen av dokument och de tvister som därmed kan 

uppkomma. Följande fall illustrerar problematiken rörande 

diskrepansen mellan de stipulerade villkoren i rembursen, de 

presenterade dokumenten vid köpet samt tidsrymden för invändning 

mot diskrepansen.  I fallet Bank Melli Iran v Barclays Bank D C O hade 

en köpare i Iran i samband med ett köp av engelska lastbilar beordrat 

en iransk bank att öppna en oåterkallelig remburs till förmån för den 

engelska säljaren.  

 

”Säljaren överlämnade felaktiga dokument som emellertid godtogs av 

svaranden varefter de vidarebefordrades till käranden. Käranden avvisade inte 

dokumenten omedelbart utan krävde betalning från den persiske köparen. För 

att söka hjälpa köparen gjorde käranden först efter sex veckor invändningar 

mot dokumenten och menade att svaranden ej var berättigad att debitera 

rembursbeloppet. Som argument för den långa förseningen hävdade käranden 

att förseningen berodde på arbetsbelastningen på kärandens rembursavdelning. 

Domstolen ansåg, att käranden måste anses ha ratihaberat dokumenten, men 

en viss kvalifikation förknippades härmed: 

 

     ’But evidence was given by Mr Samii, which I accept, that owing to 

pressure of work in the documentary credit department there was great delay 

in dealing with current matters, and if matters had rested there I should have 

been inclined to hold that no ratification had taken place up to July 23, when 

the transaction was repudiated. But after receipt on June 15 of the documents 

for the second payment, Bank Melli in my judgment, acted in manner 

inconsistent with the maintenance of their repudiation, or inconsistent with an 

intention to repudiate’.”55 

 

                                                 
54 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 29. 
55 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 281. 
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Enligt litteraturen förefaller det inte alldeles givet, från svensk 

utgångspunkt, att arbetsbelastningen inom den aktuella avdelningen i 

sig skulle tillåtas påverka bedömningen av ratihabitionen. Det kan 

möjligtvis tas hänsyn till att det under vissa perioder, som exempelvis 

semestertider och dylikt, förväntas att längre tid går åt. I europeisk 

praxis återfinns viss distinktion mellan olika tidsuppfattningar. Som 

exempel har Cour d’Appel i Paris godtagit en tidsrymd av åtta dagar 

medan Londonbanker verkar anse att 48 timmar räcker.56 Emellertid 

förefaller många banker anses tycka att en period på tre dagar är för 

snäv och även om det ur uppdragsgivarens och beneficientens synpunkt 

är önskvärt att granskningen utförs skyndsamt så kan denna snäva 

marginal medföra vissa negativa effekter.57 

 

Med vägledning av detta rättsfall ser vi således tydligt problematiken 

med den manuella processhanteringen av dokument i en 

remburstransaktion. Det är således givetvis förståeligt att det inom 

branschen efterfrågas en lösning där detta problem helt kan uteslutas. 

För de fall en BPO verkligen kan leva upp till matchning av data utan 

diskrepanser mellan parters avlämnade data samt uppfylla denna 

matchning på en kortare tid än vad den manuella processen skulle ta i 

anspråk så kan detta i slutändan sannerligen gynna samtliga parter då 

denna typ av problem helt utesluts. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 282. 
57 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 282. 
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4.3 Viktiga aspekter i The Bank Payment Obligation 

och förhållandet till rembursen 

 

4.3.1 Betalningsförsäkran 

 

Användandet av BPO inom handel tillåter, precis som i en 

remburstransaktion, köparna att förse säljarna med en försäkran om att 

säljarna kommer att få fullt betalt på utsatt tid och i enlighet med de 

stipulerade betalningsvillkoren. Denna försäkran möjliggörs tack vare 

det rättsliga åtagandet från den förpliktande banken att denne kommer 

att betala på utsatt datum förutsatt att den mottagande banken avlämnat 

data via en plattform som överensstämmer med data som den 

förpliktande banken avlämnat, vilket leder till matchning.58 

 

Att använda BPO som betalningsmetod är, åtminstone i teorin, säkrare 

än förskottsbetalning eftersom båda parter kan lita på att alla steg i 

transaktionen faktiskt vidtas. Köparen kommer alltid att kunna få en 

bekräftelse på att leverans av varorna skett före eller senast på 

förfallodagen innan denne blir förpliktad att erlägga betalning för de 

skickade varorna. Tack vare att den elektroniska processen av hantering 

av data är avsevärt snabbare än den manuella hanteringsprocessen av 

fysiska dokument får parterna bl.a. snabbare tillgång till finansiering.59 

 

4.3.2 Något om granskningsskyldigheten vid en 

remburstransaktion i jämförelse med BPO 

 

Den största kritiken mot rembursen och andra pappersbaserade 

finansieringsinstrument är att den manuella hanteringsprocessen av de 

fysiska dokumenten är långsam och därmed kostsam. Om parterna 

                                                 
58 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013., s. 29. 
59 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 29. 
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istället väljer att använda sig av BPO under en transaktion så ligger 

fokus på att presentera relevant data för transaktionen. Dessa data utbyts 

sedan via en plattform för att sedan förhoppningsvis matcha. Denna 

elektroniska matchning av data kommer att förbättra kvaliteten av 

transaktionsprocessen, reducera risken för diskrepans och påskynda 

verifieringsprocessen. Användandet av den elektroniska processen 

innebär således att tidsåtgången samt kostnaderna i en transaktion 

kommer att minska.60 

 

Vid användandet av remburs vid en transaktion har dokumenten 

givetvis stor betydelse. Det är viktigt för köparen att dokumenten 

speglar de verkliga förhållanden. Det finns en viss risk för köparen att 

dokumenten innehåller vissa avvikelser från verkliga förhållanden. 

Exempelvis kan dokumenten utvisa vin men i realiteten har vatten 

skeppats. Det är därvid viktigt att bankens undersökningsskyldighet i 

princip inskränker sig till en undersökning av dokumenten.61 Bankens 

granskningsskyldighet av dokumenten är en fundamental del av 

rembursarrangemanget. Dokumentens innehåll kan till viss del ge 

köparen ett visst skydd eftersom denne kan utläsa vissa uppgifter om 

varorna och avlämnandet. Om köparen upptäcker att dokumenten ger 

uttryck för annat än vad det underliggande köpavtalet stipulerar kan 

detta vara en signal som påvisar att säljaren inte fullgjort sina 

avtalsenliga skyldigheter. På detta vis kan bankens 

granskningsskyldighet i någon mån sägas utgöra ett visst skydd för 

köparen mot säljarens kontraktsbrott under köpavtalet med tanke på att 

om dokumenten överensstämmer med kraven i rembursen så finns i 

varje fall ett yttre tecken på att godset motsvarar kraven i köpavtalet, 

varvid betalning ska ske. Därvid blir bankens granskningsskyldighet av 

fundamental betydelse.62 Det bör dock poängteras att köparens skydd 

är begränsat då granskningsskyldigheten inskränker sig till 

                                                 
60 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 30. 
61 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 258 f. 
62 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 960. 
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dokumentens yttre beskaffenhet och att det således inte är någon 

prövning av vad dokumenten representerar eller den bakomliggande 

transaktionen.63 

 

Inom en remburstransaktion är en viktig utgångspunkt att alla angivna 

dokument i rembursen måste presenteras och att dessa ska 

överensstämma (doctrine of strict compliance). I engelsk rätt har 

exempelvis ett certifikat undertecknat av en expert ansetts otillräckligt 

då rembursen föreskrev certifikat underskrivet av experter. Detta 

framgår av fallet Equitable Trust Co. Of  New York v. Dawson Partners. 

Domstolen (House of Lords) uttalade att ”there is no room for 

documents which are almost the same or which would do just as well”. 

Vidare har två av tre konossement ansetts otillfredsställande då 

rembursen föreskrev att samtliga konossement skulle presenteras. 

Frågan bedöms i princip på likartat sätt i nordisk, fransk och tysk rätt 

och motsvarande synsätt har kommit till uttryck i några amerikanska 

rättsfall.64 

 

I amerikansk rättspraxis finns emellertid viss avvikande bedömning 

vilken bl.a. återfinns i rättsfallet Bank of New York & Trust Co v 

Atterbury Bros, Inc. Enligt rembursen krävdes, att ett särskilt certifikat, 

som innehöll en uppräkning av de enligt rembursen föreskrivna 

dokumenten, skulle presenteras till banken. Köparen vägrade betala 

banken, bl.a. beroende på avsaknaden av ett sådant dokument men 

domstolen ansåg detta betydelselöst eftersom alla andra dokument 

presenterats. Domstolen ansåg dokumentet onödigt och tillät sig 

följaktligen att göra en skönsmässig bedömning av certifikatets värde.65 

Således finns vissa nyansskillnader när det gäller den strikta 

uppfyllelsen vilka kan urskiljas i något varierande rättspraxis från olika 

länder. Utgångspunkten är visserligen fortfarande ett krav på ”strict 

                                                 
63 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 961. 
64 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 259. 
65 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 259. 
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compliance” men enskilda avvikelser är inte alltid lätta att inse och 

förstå.66 

 

Detta fall belyser vissa av de svårigheter som kan uppkomma i samband 

med dokumentgranskningen och de problem som därav följer om 

domstolar i olika länder har alltför skiftande attityd till dessa frågor. Av 

detta följer att en långtgående formalism bör följas för att sådana 

ojämnheter ska undvikas och att rembursen i det långa loppet ska fylla 

sitt syfte. Vid en BPO-transaktion får detta problem anses helt falla bort 

tack vare den elektroniska hanteringen av data och matchning eller 

icke-matchning av dessa. Granskningsskyldigheten blir därmed en 

icke-fråga. Skulle diskrepans uppstå blir båda parter omedelbart 

notifierade om detta och de kan därmed på ett snabbt sätt avhjälpa 

diskrepansen.  

 

Svensk rättspraxis är minst sagt begränsat på rembursområdet men i ett 

hovrättsavgörande67 illustreras granskningens omfattning och 

inriktning. Fallet avsåg ett köp av videoband från en säljare i Hong 

Kong. 

 

”Föreningssparbanken (FSB) hade den 27/9 1996 öppnat en oåterkallelig 

remburs med en svensk köpare som uppdragsgivare och med ett bolag i Hong 

Kong som beneficient. Rembursen var ’available with/at any Bank by 

negotiations’. 

 

En representant för köparen besökte Hong Kong i mitten av oktober 1996 men 

kunde då inte anträffa säljaren. Köparen fattade misstankar beträffande 

säljaren men kontrakt nåddes senare med denne och köparen framförde krav 

på att ett tillägg skulle göras i rembursvillkoren, varigenom beneficienten 

utöver de redan avtalade dokumenten även skulle ha skyldighet att presentera 

ett inspektionscertifikat utfärdat av ’Société Générale de Surveillance SA 

Geneva or the recognized correspondents’. Säljaren motsatte sig detta bl.a. 

’due to the fact that the name is wrong’, och istället föreslogs ett ’Inspections 

                                                 
66 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 963. 
67 Mål nr. T 9371-99 
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certificate for quality issued by SGS (Thailand) Limited’. Trots beneficientens 

misstänksamhet enades parterna om detta och det citerade inlägget infördes i 

rembursen. 

 

Den 8 nov. 1996 betalade Equitable Banking Corporation i Hong Kong (HKB) 

såsom negocierande68 bank rembursbeloppet till beneficienten mot företeende 

av bl.a. ett av SGS utfärdat certifikat i original. - - - Certifikatet upptog längst 

ned på framsidan en inrutad text som hänvisade till ’General conditions of 

business’ på baksidan av certifikatet. Baksidan var dock blank.” 

 

Drygt en månad senare meddelade FSB köparen att den fått 

dokumenten från HKB och konstaterade även att certifikatet kanske 

kunde anses felaktigt då texten på certifikatets baksida saknades. FSB 

meddelade därefter HKB att dokumenten avvisades på grund av att de 

inte var i överensstämmelse med rembursvillkoren. Det visade sig 

senare att containrarna var fyllda med tegelsten i stället för videoband 

och att det aktuella certifikatet hade förfalskats. Efter korrespondens 

mellan bankerna fann sig FSB efter förnyat övervägande skyldig att 

täcka HKB och belastade därefter köparens konto med 

rembursbeloppet. Grunden för detta var att FSB nu ansåg att de 

presenterade dokumenten var godtagbara. Köparen krävde då FSB på 

rembursbeloppet vilket banken bestred.69 

 

Domstolen behövde ta ställning till huruvida ett dokument kan anses 

rembursenligt då det på framsidan av dokumentet hänvisas till villkor 

som ska finnas på baksidan men där baksidan är tom. Tingsrätten 

konstaterade att det var ostridigt att certifikatets baksida saknades. 

Tingsrätten kom fram till att även om textrutan inte var så framträdande 

och ”general conditions” inte hade någon omedelbar betydelse i 

sammanhanget så borde HKB ha förstått att certifikatet inte var 

fullständigt. Vidare fann tingsrätten att rembursvillkoret avseende SGS-

certifikatet inte uppfyllts och att HKB brustit i skälig omsorg vid sin 

granskning av certifikatet, vilket tingsrätten menade, medförde att FSB 

                                                 
68 Den bank, som nominerats att negociera mot presentation av korrekta dokument. 
69 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 966. 
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inte varit bunden av HKB:s prövning utan haft rätt och skyldighet att 

vägra täckning av denna bank. Gorton menar att tingsrätten fångade upp 

de i fallet grundläggande svårigheterna med avseende på bankens 

granskningsskyldighet men menade även att domstolen knappast tagit 

hänsyn till vad som kunde anses vara en granskning av dokumentets 

yttre karaktär jämfört med dokumentets innehåll. Vidare menar Gorton 

att domstolens uppgift är att fastställa huruvida dokumenten svarar mot 

kraven i rembursen eller inte och att det inte ankommer på domstolen 

att i första hand göra en intresseavvägning. Svarar dokumenten mot 

villkoren i rembursen har banken skyldighet att betala. Om banken 

kommer fram till slutsatsen att dokumenten är förfalskade kan banken 

under vissa omständigheter underlåta att betala alternativt av domstol 

beordras att inte betala. Målet överklagades till Svea hovrätt. Vid 

förhandlingarna tillkom inga nya omständigheter av avgörande 

betydelse.70 

 

Hovrätten underströk i sin diskussion att den bedömning som ska göras 

’ska ske enligt etablerad internationell bankpraxis som den kommer till 

uttryck i ICC:s artiklar’. Den första frågan som hovrätten skulle ta 

ställning till var om avsaknaden av de allmänna villkoren på 

certifikatets baksida över huvud taget innebar att certifikatet inte 

uppfyllde villkoret i rembursen. Först om denna brist kunde anses 

innebära att rembursvillkoret inte uppfyllts kunde fråga uppkomma ifall 

HKB brustit i omsorg vid sin granskning. Härvid uttalade hovrätten: 

 

”[…] Dokumentets identitet – ett inspektionscertifikat avseende godsets 

kvalitet utfärdat av SGS i Thailand – förloras inte på grund av att de allmänna 

villkoren på certifikatets baksida saknas. Dokumentet såsom det företeddes för 

banken är sålunda ett sådant inspektionscertifikat som föreskrivs i 

rembursvillkoren. Hovrätten finner därför att det företedda certifikatet 

uppfyller det aktuella rembursvillkoret.” 

 

                                                 
70 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 967. 
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Hovrätten upphävde tingsrättens dom och fastslog att det uppvisade 

certifikatet överensstämde med rembursvillkoret och att banken därför 

gjort rätt som godtagit certifikatet. Gorton finner att hovrättens 

bedömning är korrekt och väl förenlig med etablerad internationell 

bankpraxis. Vidare menar Gorton att hovrätten valt att utgå från en 

”normal granskning” och inte krävt att banken ska företa en 

”supergranskning” samt att banken knappast kunde förväntas gå längre 

än vad den gjort när det gällde omfattningen av granskningen.71 Mot 

bakgrund av detta fall tydliggörs en av de potentiella fördelarna med 

BPO. Den tekniska aspekten av en BPO kan utesluta problematiken 

med den manuella granskningen som beskrivits i det ovan nämnda 

rättsfall. 

 

4.3.3 Regressrätt 

 

Då det finns risk för att banken kan betala ut hela köpesumman för ett 

köp på grund av att felaktiga dokument presenterats eller att 

dokumenten rentutav varit förfalskade aktualiseras även frågan om 

regressrätt, förutsatt att en ”without recourse”-klausul saknas. I 

situationer där köparens bank avvisat dokumenten på grunden att de är 

felaktiga så saknar förmodligen säljarens bank regressrätt mot säljaren. 

Det finns enligt doktrin ingen rättspraxis som klart belyser denna 

fråga.72 Vidare kan situationer uppstå där banken godtagit presenterade 

dokument som senare visat sig vara falska. Detta kan således ge upphov 

till att banken har intresse av att kräva återbetalning av säljaren. 

Emellertid verkar doktrin även i detta fall luta mot att banken saknar 

regressrätt. Doktrin talar för att grunden verkar ligga i det faktum att 

banken av misstag har misslyckats med att fullgöra en av sina mest 

centrala uppgifter, nämligen att granska dokumenten.73 Sammantaget 

kan sägas att huvudprincipen förefaller vara den att banken bör vara 

ansvarig för den granskning av dokumenten som banken företagit och 

                                                 
71 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 968. 
72 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 249. 
73 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 333. 
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att det därmed knappast är rimligt att banken kan kräva åter 

köpesumman från säljaren.74 

4.3.4 Reducerad risk för diskrepans vid användandet av BPO  

 

Vid användandet av remburs måste bankerna hantera varje dokument 

manuellt, vilket obestridligen kan leda till subjektiva bedömningar. 

Därmed finns det således alltid en risk för att analysen av dokumenten 

i en remburstransaktion är oviss.75 Empiriska studier visar att mer än 70 

procent av alla dokument, som befunnits vara avvikande, innehåller 

diskrepans vid första presentationen.76 

 

Fördelen för säljare och köpare med att välja BPO framför remburs är 

att risken för diskrepans minskar avsevärt. Genom att ersätta den 

manuella hanteringsprocessen av dokument med elektronisk matchning 

av data kommer både säljare och köpare att dra nytta av den ökade 

precisionen och objektiviteten.77 

 

Om det skulle uppstå avvikelser mellan data som avlämnats kan detta 

upptäckas relativt fort och köparen bereds omedelbart tillfälle att 

acceptera eller avvisa sådana avvikelser.78 

 

4.4 Samspelet mellan köpare och säljare utanför 

URBPO:s tillämpningsområde 

I artikel 1 fastslås att tillämpningsområdet för URBPO endast sträcker 

sig mellan bankerna vilket medför att det underliggande köpavtalet 

mellan säljare och köpare hamnar utanför URBPO:s 

                                                 
74 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 337. 
75 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 30. 
76 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 30. 
77 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 30. 
78 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 30. 
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tillämpningsområde. Detta innebär således att en stor del av affärsflödet 

inom ett köp inte regleras av reglerna i URBPO. Det underliggande 

köpavtalet upprättas mellan parterna vilken stipulerar, i en BPO 

transaktion, en premiss under betalningsvillkoren att en BPO ska 

inkluderas. Utöver upprättandet av köpavtalet är det även nödvändigt 

för parterna att upprätta någon form av kontakt med en bank som 

tillhandahåller BPO-tjänsten. Mellan dessa parter, det vill säga banken 

och företagskunden som utgörs av antingen säljaren eller köparen, 

upprättas där någon form av ett kundavtal som innehåller en definition 

om BPO. Vidare upprättas sedan en kontakt mellan de involverade 

bankerna där en baseline upprättas, data utbyts och matchas och sedan 

kan en BPO-transaktion ta form. Det är således i detta led, bankerna 

emellan, där reglerna i URBPO blir tillämpliga. Enkelt sammanfattat 

kan tillvägagångssättet sägas utgöras av tre olika steg. Det första steget 

utgörs av ett utbyte av dokument som sker mellan köpare och säljare. 

Steg två består i utbyte av data mellan företagskunden och banken som 

slutligen, i ett tredje steg utmynnar i verkställandet av 

betalningsinstruktioner bankerna emellan.79 

 

Det är även viktigt att parterna, köparen och säljaren, säkerställer att 

alla involverade banker använder sig av samma TMA-system. När alla 

underliggande dokument och avtal mellan köpare, säljare och 

deltagande banker har upprättats och kommit på sin plats är det dags för 

steget där all data kan utbytas på plattformen TMA med förhoppning 

om att all data ska matcha. När matchning skett ska sedan betalning 

verkställas.80 

 

BPO bör först och främst betraktas som ett verktyg för att minimera 

risken vid finansiering inom handel. Verktyget ska tillhandahålla de 

medel som behövs för att försäkra köparen att denne får sina varor samt 

                                                 
79 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 140. 
80 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 141. 
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att säljaren får betalt i tid. Att använda BPO som betalningsvillkor i en 

transaktion kan ses som ett komplement till redan existerande 

traditionella finansieringsmetoder.81 

 

De involverade bankerna i en BPO-transaktion kan under olika stadier 

under transaktionens livscykel identifiera olika potentiella situationer 

med hjälp av elektronisk matchning av data där riskminimering behövs. 

Detta anses i litteraturen vara av oerhörd betydelse då handel mer och 

mer sker under kreditbetalning. Under en sådan transaktion skickas alla 

dokument direkt mellan köpare och säljare utan banker som 

mellanhand.82 

 

Det faktum att hela processen i en BPO-transaktion kretsar kring en 

automatisering av data istället för en manuell granskning av fysiska 

dokument minimerar automatiskt risken för fördröjning, vid eventuell 

tvist, av diskrepans i avlämnad data. Eventuella icke-matchningar av 

data upptäcks omedelbart vilket ger köparens bank en direkt möjlighet 

att acceptera eller icke acceptera dessa icke-matchningar.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 147. 
82 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 148. 
83 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 148. 
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5 Regelverk 

 

5.1 Uniform Rules for Bank Payment Obligations 

(URBPO) 

Regelverket för BPO har fått det namnet Uniform Rules for Bank 

Payment Obligation (URBPO). Detta regelverks tillämpningsområde är 

enbart applicerbart på förhållandet mellan de involverade bankerna. 

Användandet av URBPO och ISO 20022 är således endast avsett för 

bankerna. För köparen och säljaren är istället det överenskomna avtalet 

oftast ett köpavtal i vilket parterna kommit överens om användandet av 

BPO som vald betalningsmetod.84 

 

Det finns viss konkurrens mellan bankerna vad gäller nivån på den 

service de kan erbjuda företagen beträffande finansiering, 

betalningsförsäkran, effektivitet under processens gång, 

riskminimering, pris osv. Inom detta utrymme finns inga regler eller 

normer som bankerna måste följa. Banker och företag är själva fria att 

förhandla sina egna villkor genom bilaterala avtalsformer.85 

 

Samarbetet mellan bankerna uppstår först när data ska matchas för 

fastställandet av BPO. Det är inom detta utrymme som användandet av 

URBPO och ISO 20022 blir obligatoriskt.86 

 

Här ser vi en av fördelarna med en globalt erkänd och accepterad 

uppsättning av standardregler inom en viss bransch. För berörda banker 

innebär dessa standardregler att de kan minska eller helt och hållet 

                                                 
84 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 72. 
85 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 72. 
86 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 72. 
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undvika behovet av att förhandla fram bilaterala avtal sinsemellan, 

annat än i undantagsfall.87 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att BPO är en alternativ metod för 

handelsavtal och tanken är att BPO ska komplettera redan existerande 

lösningar och således inte ersätta dessa. Det måste även understrykas 

att själva avtalet om att BPO ska användas som betalningsmetod står 

utanför ramen av URBPO, precis som själva avtalet om att remburs ska 

användas som betalningsmetod står utanför ramen av UCP.88 Vid 

internationell handel samverkar ofta flera olika avtal sida vid sida. 

Vidare omfattar URBPO enbart samspelet banker emellan och omfattar 

således inte förhållandet mellan bank och kund. Dock innehåller en 

transaktion flera olika parter. Mellan bankerna föreligger ett samarbete 

som kan ses som ett samarbetsprojekt. Bankernas uppgift tillsammans 

är att upprätta en BPO genom att matcha data på en gemensam 

plattform. För detta ändamål finns tydliga regler att följa enligt 

URBPO. Förhållandet mellan bankerna och företagskunderna kan sägas 

existera på en konkurrenskraftig marknad. Här ges bankerna 

möjligheten att differentiera sig genom de produkter och tjänster de kan 

erbjuda. Inom detta utrymme är därmed inte URBPO tillämpligt.89 

 

5.2 Skillnader mellan URBPO och eUCP 

Som tidigare nämnts har ICC genom åren, etablerat sig som en viktig 

del inom den globala världsekonomin. I denna centrala roll har ICC 

skapat internationella regler, förfaranden och normer som dagligen 

används inom internationell handel.90 

 

                                                 
87 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 72. 
88 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 72. 
89 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 73. 
90 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 73. 
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ICC:s Uniform Customs and Practice för remburser (UCP) är nu inne 

på sin sjätte revidering sedan den först utfärdades år 1933. Det är den 

mest framgångsrika uppsättning av privata regler för handel som har 

utvecklats och är nu kompletterad med en elektronisk tjänst, den så 

kallade eUCP, för att täcka risken för handlingar under remburs som 

presenteras elektroniskt. Skillnaden mellan de båda förfaranden får 

anses bottna i det faktum att undersökningen av fysiska dokument väljs 

bort till förmån för matchning av data på elektroniska plattformar vid 

BPO.91  Skillnaden mellan URBPO och eUCP är att URBPO är en 

oberoende uppsättning regler medan eUCP skall läsas som ett 

komplement till UCP. eUCP är tillämpbar vid transaktioner som sker 

genom remburs där de fysiska dokumenten på något sätt blivit 

datoriserade, t.ex. genom skanning eller bildbehandling.92  

 

5.3 Nationell reglering  

I tidigare avsnitt (3.1) har konstaterats att det saknas lagreglering för 

remburser i svensk rätt. Dessutom är antalet illustrerande fall på 

rembursområdet i svensk rätt minst sagt begränsat.93 Det finns dock ett 

exempel på ett rättsfall där svensk domstol bedömt olika intressen och 

valt att prioritera en kommersiell avvägning framför en traditionell 

tolkningsprincip (contra proferentem-regeln).94 Det kan dock 

diskuteras om detta fall har ett starkt prejudikatvärde. 

 

Som ovan nämnts regleras rembursen samt BPO i UCP respektive 

URBPO. Trots detta kan det emellertid inte helt bortses från nationell 

rätt. UCP och URBPO, som regelverk, täcker inte alla förhållanden som 

har samband med deras verkningsområden och därmed måste ledning i 

vissa fall hämtas från närbesläktade områden för tolkning och 

                                                 
91 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 73. 
92 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 74. 
93 Se Gorton, Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrinen om strikt uppfyllelse, Svensk Juristtidning, 

2003, s. 965. 
94 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 348. 
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utfyllning. Emellertid kan det även finnas ett intresse i sig att inplacera 

rembursen i ett rättsligt mönster.95 

 

Frågor som kan uppkomma i samband med rembursen eller BPO kan 

dels röra hur nationell rätt uppfattar en internationellt framvuxen 

skapelse, vars juridiska struktur är okänd eller rent av i vissa fall inte 

står helt i överensstämmelse med den nationella rättens mönster samt 

hur nationell rätt kan användas för att utfylla och komplettera när UCP 

eller URBPO inte reglerar vissa förhållanden.96 

 

I litteraturen framhävs den svårighet som nationella rättsordningar haft 

att infoga rembursen i sin systematik. Följaktligen blir slutsatsen att 

samma situation bör vara rådande för en BPO-transaktion då en BPO 

till stora delar påminner om en remburs och att analogier därmed kan 

göras. Rembursen har nått ett internationellt, kommersiellt erkännande 

som förmodligen gör det omöjligt för en nationell domstol att frånkänna 

den verkan, även i de fall där en sådan möjlighet formellt skulle finnas. 

Gorton bedömer att risken är liten att rembursen skulle bedömas som 

oförenlig med den nationella rättsordningen men menar att det kan 

förekomma situationer där en sådan fråga aktualiseras. Vidare menar 

Gorton att det finns fall där UCP inte ger någon ledning och där 

rembursen sålunda måste förankras i tillämplig rättsordning för att en 

lösning på problemet ska kunna ges.97 Denna slutsats kan närmast 

tillämpas även i en BPO-transaktion på grund av dess likheter med 

rembursen. 

 

Det har i doktrinen diskuterats svårigheter i samband med en remburs 

bindande verkan inom olika rättssystem.98  Gorton menar emellertid att 

frågan förmodligen ej ställts på sin spets i de fall där det vore möjligt 

då det kan hänga samman med det behov som finns av en företeelse 

                                                 
95 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 63. 
96 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 63. 
97 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 77. 
98 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 93. 
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som rembursen i det praktiska livet. Vidare menar Gorton att det 

förmodligen är omöjligt för en nationell domstol att isolera rembursen 

i den nationella rättsordningen från den kommersiella omvärlden. Även 

om rembursen idag inte är det viktigaste instrumentet inom 

världshandeln så har den stor betydelse och användning och har blivit 

föremål för en rättslig reglering av unik global räckvidd.99   

 

5.4 URBPO 

 

URBPO består av totalt 16 artiklar medan UCP 600 är mer omfattande 

och består av 39 artiklar. Nedan följer en framställning av de mest 

relevanta artiklarna för denna uppsats. 

 

5.4.1 Artikel 1 URBPO 

 

I artikel 1 URBPO behandlas själva tillämpningsområdet. I 1 (a) 

URBPO stadgas, som tidigare nämnts, att URBPO utgör ett ramverk för 

en BPO. Detta är även fallet för UCP som reglerar remburser.100 Vidare 

nämns det faktum att BPO-avtalet i sig hänför sig till ett underliggande 

köpavtal101 som ingåtts mellan köpare och säljare och att involverade 

banker har kommit överens om att använda sig av en etablerad baseline 

via gemensam TMA. Detta klargörande får anses viktigt då ett 

konstaterande av denna karaktär tydligt klargör en distinktion mellan 

de avtal som ligger till grund för transaktionen och att det tydligt 

klargörs att det endast är bankerna som är bundna av dessa regler (vilket 

vi tidigare sett i avsnitt 4.4). Detta innebär att tillämpningsområdet för 

BPO endast sträcker sig i förhållandet mellan köparens och säljarens 

banker. ICC:s regler har normalt inte en artikel som behandlar just 

tillämpningsområdet men det ansågs, enligt arbetsgruppen som 

utarbetat reglerna, nödvändigt att ha med det i URBPO. Detta på grund 

                                                 
99 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 94. 
100 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 76. 
101 Jämför detta med rembursens autonomi. 
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av att reglerna täcker ett helt nytt område inom finansieringsvärlden.102 

En viktig åtskillnad mellan URBPO och UCP är det faktum att 

beneficienten i detta avtal alltid är säljarens bank och inte säljaren, som 

fallet är i en remburstransaktion. Det är således banken som är 

berättigad att mottaga betalning å säljarens vägnar. Detta får till följd 

att en säljare aldrig kan bli direkt benificient under en BPO. Därför 

måste ytterligare ett avtal mellan banken och säljaren upprättas däri 

bestämmelser om när pengarna slutligen ska vara säljaren tillhanda 

stadgas.103 

 

Det är emellertid inte helt omöjligt att en framtida revidering kan 

komma att ändras så att annan part än säljarens bank, exempelvis 

säljaren, kan bli beneficient av en BPO. Detta skulle dock innebära att 

stora ändringar måste ske inom dels ISO 20022 men även strukturen 

och uppbyggnaden av TMA.104 

5.4.2 Artikel 2 URBPO 

 

Vidare finner vi i artikel 2 URBPO när URBPO-reglerna är tillämpliga. 

Under artikel 2 (a) stadgas att reglerna i URBPO är tillämpliga när det 

uttryckligen är fastställt inom en etablerad baseline alternativt när de 

involverade bankerna ingår ett separat avtal där detta är 

överenskommet. 

 

Enligt 2 (c) (i) URBPO krävs användandet av ISO 20022 på BPO 

transaktioner. Om någon annan typ av meddelandeformat används i 

transaktionen blir reglerna i URBPO ej tillämpliga och transaktionen 

hamnar således utanför URBPO:s tillämpningsområde.105 

 

                                                 
102 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 76. 
103 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 77. 
104 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 77. 
105 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 78. 
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När bankerna upprättar en baseline sinsemellan har de möjligheten att 

göra detta med eller utan valet av BPO. Om en baseline blivit upprättad 

utan BPO så har bankerna möjlighet att i efterhand ingå ett 

ändringsavtal där det stadgas att BPO ska gälla i den aktuella 

transaktionen.106 Således kan parternas banker vid varje given tidpunkt 

ingå avtal om BPO och addera detta till en redan upprättad baseline.107 

 

I kommentarerna till URBPO tas detta faktum upp som en potentiell 

vattendelare mellan en BPO och remburs. Rent teoretiskt verkar det inte 

finnas något hinder i UCP 600 som utesluter möjligheten att utfärda 

remburs efter det att en transaktion startats upp eller under 

transaktionens livscykel. Enligt kommentarerna så är det i praktiken så 

att en remburs upprättas i början av en transaktion för att minimera 

risken och förblir därmed central under hela transaktionens livslängd.108 

 

I likhet med andra ICC regler som exempelvis UCP så kan de 

involverade bankerna revidera eller exkludera URBPO-reglerna.109 I 

artikel 2 (b) (ii) stadgas att den nuvarande versionen av URBPO 

reglerna kallas version 1.0. Detta är även fallet med eUCP som är inne 

på version 1.1. I kommentarerna till URBPO motiveras detta med att 

elektroniska lösningar förväntas utvecklas betydligt fortare än deras 

pappersbaserade motsvarigheter.110 

5.4.3 Artikel 6 URBPO 

 

Som tidigare nämnts så ska BPO-transaktionen ses som ett separat och 

fristående avtal i förhållande till den underliggande transaktionen som 

i de flesta fall utgörs av ett köpavtal. Detta kommer till uttryck i artikel 

                                                 
106 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 78. 
107 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 79. 
108 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 79. 
109 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 80. 
110 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 80. 
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6 URBPO. I artikel 6 (a) fastslås det uttryckligen att banken aldrig kan 

bli bunden av ett sådant underliggande avtal även om referenser till det 

underliggande avtalet finns i BPO. Vidare konstateras att den 

förpliktande banken som givit sin garanti aldrig kan underkastas någon 

form av ansvar i förhållande till köparen på grund av bankens 

förhållande till säljaren eller annan bank. Följaktligen kan det ses att 

denna regel tydligt klargör det faktum att BPO till sin natur är ett 

fristående och självständig i förhållande till andra underliggande avtal. 

Även denna artikel har sin motsvarighet i UCP 600 (rembursens 

autonomi), närmare bestämt i artikel 4. Ordalydelsen i URBPO har 

dock modifierats en aning för att bättre anpassa sig till BPO och dess 

förhållande och omständigheter.111 

5.4.4 Artikel 7 URBPO 

 

Relationen för bankerna vad gäller datainformation, som enbart 

existerar i den virtuella IT-världen på plattformar, jämte konkreta, 

fysiska dokument, varor samt utförande av tjänst regleras i artikel 7 

URBPO. Denna relativt kortfattade regel utgörs av en mening där det 

stadgas att de involverade bankerna uteslutande hanterar data och 

således inte dokument, varor eller liknande som aktuell data kan 

hänföra sig till. I de flesta fall är data extraherad eller baserad på fysiska 

dokument däremot har bankerna endast ansvar i förhållande till 

elektronisk data och inte till de dokument som data hänför sig till. Här 

ser vi således hur denna regel lägger tonvikt på den allmänna principen 

att banker enbart har ansvar för elektronisk data och därmed inte fysiska 

dokument.112 

 

Det är viktigt att notera att ett avtal om BPO som finansieringsmetod i 

en transaktion inte innebär att de fysiska dokumenten ersätts utan dessa 

fortsätter existera vid sidan av BPO-transaktionen. I kommentarerna till 

                                                 
111 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 87. 
112 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 88. 
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URBPO förutspås att de fysiska dokumenten i högsta grad kommer att 

fortsätta att användas som en del inom flödesekonomin.113 

 

I detta avseende återfinns en viss åtskillnad mellan BPO och eUCP. 

Inom en transaktion där BPO valts som finansieringsmetod sker utbytet 

av fysiska dokument parallellt med extraherad data som sänds över en 

TMA för att se om villkoren för BPO har uppfyllts och betalning 

således kan ske. URBPO kan sägas utgöra ett ramverk för elektronisk 

presentation och matchning av data (som ofta extraherats från fysiska 

dokument). eUCP, däremot, fungerar endast som ett supplement till 

UCP 600 för att tillmötesgå behovet av att kunna presentera fysiska 

dokument på elektronisk väg.114 

5.4.5 Artikel 8 URBPO 

 

URBPO reglerar även utgångsdatumet för en BPO och denna regel 

återfinns i artikel 8. En liknande regel finner vi även i artikel 6 (d) UCP 

600. URBPO stadgar att en upprättad baseline måste fastställa ett 

utgångsdatum för avlämnandet av data. URBPO stadgar uttryckligen i 

artikel 8 (b) att ett sådant avlämnande måste ske senast 23:59:59 UTC 

dagen för utgångsdatumet. Notera att datumet endast gäller själva 

avlämnandet av data och inte slutförandet av en matchningsprocess. 

Matchning av data kan således ske utan hinder efter utgångsdatumet 

förutsatt att all data blivit avlämnad före utsatt utgångsdatum. Det 

faktum att den elektroniska processen inte är avhängig bankens 

öppettider får anses vara en stor fördel med den elektroniska processen 

då denna kan verka fritt utanför de ordinarie banktiderna.115 

Användandet av UTC ses också på med fördel då den gör det möjligt 

att anta ett konsekvent tidsprotokoll på global nivå, vilket får anses 

                                                 
113 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 88. 
114 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 88. 
115 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 89. 
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viktigt inom internationell handel då alla inblandade parter ofta verkar 

i olika delar av världen och inte är verksamma i samma tidszoner. 

5.4.6 Artikel 9 URBPO 

 

Mottagarbankens roll lyfts fram i artikel 9 URBPO. I artikel 9 (a) 

fastslås att när ett meddelande når mottagarbanken då banken har 

stängt, undantag finns i artikel 13 vid force majeure, får meddelandet 

anses ha kommit banken tillhanda först nästa bankdag.116 Detta kan 

anses en aning motsägande mot artikel 8 där snabbheten och 

effektiviteten med den elektroniska processen understrukits. 

Motivationen i kommentarerna till URBPO framhäver det faktum att 

trots att en bank är stängd under exempelvis helgdagar eller liknande så 

kommer meddelandet ändå att levereras.  

 

Vidare stadgas i artikel 9 (b) att när ett meddelande skickats via TMA 

och detta meddelande uppmanar banken att vidta vissa åtgärder så 

måste banken göra så utan fördröjningar (”without delay”). TMA 

kommer att skicka påminnelser om att vidta de åtgärder som krävs, 

detta för att banken ska vidta dessa nödvändiga åtgärder. Frågan här blir 

vad utan fördröjning innebär enligt artikeln. Är det godtagbart att 

banken, om denne fått meddelande strax innan stängning, vidtar de 

åtgärder som krävs dagen efter? I kommentarerna vidrörs det faktum att 

utan fördröjning saknar en tydlig definition men menar att detta uttryck 

är konsekvent med betydelsen i andra ICC regler såsom exempelvis 

UCP 600, i synnerhet artikel 9 av det regelverket. I kommentarerna 

poängteras även att 9 (b) syftar åt att banken måste vidta åtgärder utan 

fördröjningar vid mottaget meddelande oavsett innehåll inte enbart vid 

utförande av betalning. Vidare diskuteras även möjligheten att istället 

för att använda en relativt oklar term som fördröjning istället sätta en 

viss tidsgräns, exempelvis en bankdag, för att uttrycka sig tydligt. 

Emellertid ansågs detta vara ett mindre bra alternativ då det, enligt 

                                                 
116 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 89. 
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kommentarerna, skulle krävas någon form av påföljd för den part som 

inte agerat inom given tidsram. Det har ansetts omöjligt att i praktiken 

påtvinga påföljder för banker som inte vidtagit de åtgärder som krävs 

inom stipulerad tid och utan fördröjning har därmed ansetts vara det 

bäst lämpade uttrycket. Det lämnas dock utrymme för en möjlighet för 

de inblandade parterna att själva avtala om en viss tidsram för att vidta 

åtgärder som krävs på grund av ett meddelande. Detta lämnas dock 

utanför URBPO-reglerna och dess tillämplighet och får anses falla inom 

ramen för privat avtalsförhandling parterna emellan.117 

 

En involverad bank är skyldig att se till att all data som banken lämnar 

via TMA korrekt återspeglar och är konsekvent i förhållande till det 

data banken mottagit från köpare eller säljare i samband med en 

underliggande handelstransaktion. Detta stadgas i artikel 9 (c) URBPO. 

Detta stadgande återspeglar det ansvar som en involverad bank har att 

se till att all data som banken lämnar via TMA överensstämmer med 

originaldata som banken mottagit från sin kund. Detta stadgande 

korresponderar även med bestämmelserna 9 (b) och 9 (c) UCP 600 som 

fastställer att data alltid ska överensstämma och korrekt återspegla den 

data som har mottagits.118 

 

I artikel 9 (d) URBPO finner vi en övergripande sammanfattning över 

de situationer då en involverad bank anses ha accepterat sin roll i en 

BPO-transaktion och därmed omfattas av URBPO-reglerna. Reglerna i 

9 (d) varierar lite beroende på vilken bank som givit betalningsgaranti. 

Det är olika scenarier beroende på om det enbart är en bank som agerar 

garant för betalning alternativt om det finns flera banker som delar detta 

ansvar.119 När enbart en bank agerar som garant för att betalning ska 

ske så anses denna part ha accepterat sin roll när en matchning skett av 

                                                 
117 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 91. 
118 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 91. 
119 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 91. 
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data som köpare och säljares banker avlämnat via TMA (Artikel 9 (d) 

(i) URBPO). 

5.4.7 Artikel 10 URBPO 

 

Den bank som garanterat eller förpliktat betalning via BPO, det vill säga 

köparens bank, förpliktelser återfinns i artikel 10 URBPO. Denna 

artikel är förhållandevis lång och innehåller flera olika situationer som 

beskriver när i tiden den förpliktande banken måste vidhålla sina 

åtaganden. 

 

Den förpliktande banken blir exempelvis oåterkalleligt bunden vid sin 

betalningsförpliktelse när en baseline upprättats och det har skett en 

matchning av data där alla villkor är uppfyllda (artikel 10 (a) (1) 

URBPO). Även här finner vi en relativt vag term nämligen termen 

upprättad. I likhet med andra ICC-regler anför inte reglerna i URBPO 

en tidsram inom vilken en förpliktande bank måste betala när en 

matchning av data skett. Emellertid stadgas i 10(c) och (e) att en 

betalning under BPO ska ske i enlighet med de instruktioner och villkor 

som återfinns i den upprättade baselinen. Det finns ett fält för alla 

betalningsdetaljer som ska fyllas i när en baseline upprättas och det är 

följaktligen den informationen som den förpliktande banken ska 

följa.120 

 

Det får därmed antas att parterna själva givits stor frihet att avtala egna 

villkor och att URBPO-reglerna därmed ej behöver reglera en BPO-

transaktion in i minsta detalj då detta kan skötas mellan parterna i en 

privat avtalsförhandling, som är bäst avsedd för den aktuella 

transaktionen. Att parterna själva ges stor frihet att avtala fram villkor 

för deras transaktion får anses viktigt. Det hade med största sannolikhet 

skapat stora svårigheter för varje enskild transaktion om reglerna 

reglerade varje transaktion på detaljnivå. Att URBPO mer fungerar som 

                                                 
120 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 94. 
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ett ramverk och sätter vissa villkor men lämnar detaljerna till parterna 

att själva reglera är förmodligen lämpligast då alla handelstransaktioner 

inte är identiska och förutsätter olika typer av villkor för varje enskild 

transaktion. 

 

Emellertid finns det även rum för att all data inte helt överensstämmer 

men matchning kan ske trots diskrepans. Denna typ av situation, där 

diskrepans mellan data finns men matchning ändå kan ske, regleras i 

artikel 10 c. (ii) – (iv). Däremot stadgas i artikel 10 (g) att en 

förpliktande bank inte är skyldig att betala på förfallodagen om 

jämförelsen av parternas data inte resulterar i en matchning och denna 

icke-matchning avvisas av den förpliktande banken. Denna artikel 

återfinns i URBPO endast för tydlighetens skull och för att markera att 

det vid en icke-matchning av data ej finns någon förpliktelse att betala. 

Villkoren och instruktionen kring betalning såsom exempelvis när 

betalning ska ske regleras i en upprättad baseline.121 

 

För de fall det finns flera förpliktande banker som ska betala vid en 

BPO ska dessa banker enbart vara skyldiga att betala den summa var 

som stipuleras i villkoren. Detta innebär att det inte finns någon 

solidarisk betalningsskyldighet för bankerna. Varje bank är således 

endast skyldig att betala den summa som de förpliktat sig att betala och 

inget mer utöver detta.122 Själva betalningen av BPO varken täcks eller 

ingår i tillämplighetsområdet av URBPO. Reglering av betalning och 

betalningen i sig sker i enlighet med de villkor som uttrycks i en 

upprättad baseline. Detta täcks således inte av reglerna i URBPO. 

 

Enligt 10 (f) (i) URBPO förblir en BPO gällande tills den antingen når 

sitt utgångsdatum, det vill säga all data har ej avlämnats via TMA innan 

det datum som fastslagits i den upprättade baselinen (artikel 8 URBPO), 

                                                 
121 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 94. 
122 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 94. 
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den upprättade baselinen ändras till förmån för den förpliktande banken 

däri ändringen befriar den förpliktande banken från 

betalningsförpliktelsen eller tills en BPO har blivit betald i sin helhet i 

överensstämmelse med villkoren. 

5.4.8 Artikel 12 URBPO 

 

I artikel 12 finner vi en, ur bankernas perspektiv, otroligt viktig regel. 

Denna regel fungerar som en ansvarsfriskrivning för rättsverkan av 

data. Användandet av friskrivningar är konsekvent med övriga ICC 

regler och artikel 12 är i stora delar byggd på ordalydelsen i artikel 34 

UCP 600. I kommentarerna understryks nödvändigheten av behovet av 

en friskrivningsartikel.123 

 

Enligt artikel 12 ikläder sig inte en bank förpliktelse eller något ansvar 

för källan, riktigheten, äktheten, förfalskning eller för rättsverkan av 

data som mottagits från antingen köparen eller säljaren. En bank ikläder 

sig inte heller någon förpliktelse eller något ansvar för dokumenten eller 

för beskrivning, kvantitet vikt, kvalitet, tillstånd, förpackning, leverans, 

värde eller existens av varor, tjänster eller andra prestationer, till vilken 

sådan data avser. Vidare ikläder sig inte banken någon förpliktelse eller 

något ansvar för avsändarens, fraktförarens, speditörens, mottagarens, 

försäkringsgivarens eller andra personers goda tro som det hänvisas till 

i data. 

 

5.4.9 Artikel 13 URBPO 

 

Force majeure är ett koncept som återfinns i alla ICC-regler. Emellertid 

är force majeure artikeln i URBPO-reglerna utökad till att även omfatta 

de situationer då banken är oförmögen att tillgå plattformen TMA.124 

                                                 
123 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 96 f. 
124 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 97. 



53 

  

Likt de andra bestämmelserna i URBPO följer artikeln om force 

majeure samma koncept som de andra ICC-reglerna.  

 

Enligt artikel 13 (a) ikläder sig banken inte något ansvar för följderna 

av avbrott i deras verksamhet, inklusive dess oförmåga att komma åt 

plattformen TMA, eller fel i utrustning, mjukvara eller 

kommunikationsnätverk, som beror på force majeure, upplopp, 

oroligheter, krig, terrorism, eller genom strejk eller lockout eller andra 

orsaker samt fel i utrustning, mjukvara eller kommunikationsnätverk 

som ligger utanför deras kontroll. 

 

Vidare går artikeln över i 13 (b). I denna artikel finns det bestämmelser 

kring betalandet av en BPO när en verksamhet återupptas efter avbrott 

i verksamheten. Det stadgas att oaktat bestämmelserna i 13 (a) så är den 

förpliktande banken, vid återupptagande av verksamheten, fortfarande 

skyldig att betala eller förmå betalning av en uppskjuten förpliktelse 

och erlägga den summan som fastställts i villkoren till den mottagande 

banken om förfallodatumet för betalning fallit inom den tidsram då 

avbrottet för verksamheten skedde. Detta gäller även då en avlämning 

av all data lämnats till en baseline på eller före utgångsdatumet och 

detta resulterat i matchning av data eller en icke matchning som ändå 

accepterats i enlighet med artikel 10 (c). 

 

Artikel 13 (b) hänför sig således till de omständigheter då den 

förpliktande banken har stängt med anledning av ett avbrott i 

verksamheten till följd av force majeure efter att data avlämnats men 

före det att en matchning skett.125 Ett inträffande av force majeure 

innebär således inte att en förpliktande bank går fri från sin förpliktelse 

på grund av force majeure. Förpliktelsen ska infrias snarast möjligt efter 

att en verksamhet återupptas efter avbrott som framgår i artikel 13 (a). 
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751E, 2013, s. 97. 
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Det finns dock en möjlighet för en bank att avsäga sin förpliktelse i 

samband med force majeure. I artikel 13 (c) framgår att en bank kan 

komma att avsluta sin roll i en etablerad baseline genom att sända en 

särskild förfrågan via plattformen TMA, där TMA i sin tur skickar 

notiser till varje involverad bank. 

5.4.10 Artikel 15 URBPO 

 

I artikel 15 finner vi reglerna om tillämplig lag. För en BPO är tillämplig 

lag den lag där den förpliktande banken har sitt kontor och detta ska 

vara specificerat i den etablerade baselinen. Detta framgår av artikel 15 

(a) URBPO. I kommentarerna nämns att denna artikel följer samma 

principer som Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) artikel 

34.126 

 

Vidare ser vi i artikel 15 (b) att reglerna i URBPO är subsidiära i 

förhållande till tillämplig lag och ska ses som ett supplement i den 

utsträckning som URBPO inte strider mot tillämplig lag. Eftersom 

bankerna i en BPO-transaktion hanterar data och inte fysiska dokument 

anses det i kommentarerna till URBPO att när bankerna granskar data 

för att se om de överensstämmer i enlighet med nationella eller 

internationella lagar så ger denna handling ett direkt upphov till 

betalningsskyldighet för banken.127 

 

En förpliktande bank är inte skyldig att följa sina förpliktelser enligt en 

BPO och kan inte hållas ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå 

i och med detta avståndstagande om förpliktelserna står i strid med 

tillämplig lag. Har en bank förpliktelser enligt en BPO men inte kan 

fullfölja dessa på grund av att detta skulle strida mot tillämplig lag så 

kan inte en bank hållas ansvarig enligt URBPO. Detta följer av artikel 

15 (c) URBPO. Denna del av artikel 15 är av väsentlig betydelse då den 

                                                 
126 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 99. 
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751E, 2013, s. 99. 
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stadgar att en bank vars matchning av data skulle innebära lagbrott av 

tillämplig lag således inte är skyldig att fullfölja den åtgärd som banken 

annars skulle vara tvungen att följa enligt BPO transaktionen. Vidare 

ska noteras att alla banker bör utföra egna kontroller för att se att 

transaktionen åtlyder tillämplig lag. Detta är något som plattformen 

TMA inte själv kan utföra och det ligger således på bankernas ansvar 

att se till att transaktionen följer tillämplig lag.128 

 

Artikel 15 URBPO får anses vara en av de viktigaste reglerna i detta 

regelverk. Det är utav yttersta vikt för alla inblandade parter att veta 

vilka lagar som är tillämpliga i det enskilda fallet och därmed ska följas 

för att inte riskera att begå lagbrott. Det är onekligen viktigt med klarhet 

kring de lagar som reglerar BPO för att med säkerhet veta hur URBPO 

ska tolkas och upprätthållas.129 

 

I dagsläget är ordalydelsen i artikel 15 begränsad till tillämplig lag och 

artikeln behandlar ej platsen för jurisdiktion. I kommentaren till artikel 

15 stadgas följande: 

 

”The wording of article 15 is currently limited to a choice of applicable law 

only and does not address the place of jurisdiction. This is due to a technical 

limitation whereby there is no field within the current version of the ISO 20022 

TSMT messages in which to indicate a place of jurisdiction.” 

 

Härmed framgår att ordalydelsen i artikeln är avhängig den tekniska 

funktionen och att jurisdiktionen ej kan indikeras i ISO 20022 

meddelandet.130 Frågan är om det faktum att artikel 15 följer en viss 

ordalydelse spelar någon större roll i sammanhanget. Reglerna i 

URBPO har redan fastslagit att de är subsidiära i förhållande till 

tillämplig lag. Om tillämplig lag reglerar jurisdiktion som i det enskilda 

                                                 
128 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 

751E, 2013, s. 99. 
129 Se Hennah, David, J., ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, ICC Publication No. 
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fallet kan vara tillämplig i en BPO-transaktion, får denna artikel anses 

överflödig. Samma bör även gälla om alla inblandade parter avtalat i ett 

separat avtal vilken lag som är tillämplig och inom vilken jurisdiktion 

eventuell rättegång eller skiljeförfarande ska ske. 
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6 Analys  

 

6.1 The Bank Payment Obligation och rembursen i 

förhållande till svensk rätt 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka BPO och jämföra detta 

instrument med det snarlika instrumentet rembursen samt utreda svensk 

gällande rätt och framtida lämplig reglering för BPO. Genom att utgå 

från rättsfiguren remburs får det anses vara lättare att kunna förutsäga 

hur väl en BPO rent rättsligt liknar rembursen samt om det är möjligt 

även undersöka var i den svenska rätten en BPO kan ta plats med 

vägledning av rembursen. 

 

Som framgått i arbetet regleras i stort sett rembursen helt utanför svensk 

rätt. Detta är inte helt oförklarligt med tanke på att rembursen främst 

används inom internationell handel. Då det finns internationella 

regelverk för aktörerna att förhålla sig till får det anses att denna fråga 

i grund och botten är tämligen problemfri. Det finns internationella 

regelverk för aktörerna att följa och förhålla sig till. Gorton menar att 

UCP-regelverket har fått stor genomslagskraft och att bankerna mer 

eller mindre följer detta slaviskt.131 Anledningen till att UCP fått en stor 

global spridning beror förmodligen på att den tillämpas på en avgränsad 

företeelse och att det är en mycket begränsad grupp som berörs av och 

tillämpar reglerna. Bankerna har således ett eget normkomplex med 

enhetliga internationella regler att efterfölja vilket underlättar för alla 

parter som är involverade i internationell handel. Det är en stor fördel 

för alla inblandade parter att följa ett och samma regelverk då det 

underlättar för parterna att veta exakt vad som gäller i en 

remburstransaktion. Det ska dock påminnas om att både UCP och 

URBPO inte utgör lagstiftning utan är privaträttsliga 

överenskommelser och är rent rättskällemässigt hierarkiskt lägre än 

                                                 
131 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 349.  
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exempelvis en internationell konvention.132 Det kan därför uppstå 

konflikt om en nationell rättsordning ogillar en sådan internationell 

regel där den internationella regeln förmodligen kommer att ge vika till 

förmån för den nationella. I detta fall menar doktrinen att det helt sonika 

knappast är rimligt att den nationella rättsordningen skulle underordna 

sig den internationella regeln förutom i de fall då den internationella 

regeln är officiellt sanktionerad.133 Vidare kan sedvänja eller 

handelsbruk i vissa fall ses som en rättskälla men stor försiktighet vid 

tillämpning av sedvanerätten bör beaktas. Det kan dock antas att 

sedvanerätten vad gäller rembursen och internationell handel är 

vedertagen och därmed indirekt utgör svensk gällande rätt. Visst stöd 

för denna uppfattning kan även hämtas från det ovan nämnda 

hovrättsavgörandet (avsnitt 4.3.2) där domstolen uttalade att dess 

bedömning ”ska ske enligt etablerad internationell bankpraxis som den 

kommer till uttryck i ICC:s artiklar”. Visserligen kan diskussion föras 

kring huruvida starkt prejudikatvärde detta fall har eftersom frågan inte 

prövades i Högsta domstolen.  

 

UCP och URBPO reglerar som tidigare nämnts enbart själva reglerna 

om rembursen respektive BPO. Det kan antas att de flesta parter som 

bedriver handel, vare sig det är nationellt eller internationellt, i 

köpavtalet reglerar frågor som jurisdiktion, lagval, ogiltighetsregler och 

avtalstolkning etc. För det fall det saknas en sådan bestämmelse i avtalet 

kan problem avseende exempelvis lagval uppstå.134 I en sådan situation 

kan svensk rätt, förutsatt att svensk rätt är tillämplig, fylla de luckor 

som ej är reglerade i de internationella regelverken. Visserligen anges i 

artikel 15 URBPO att lagen i det land där den förpliktande banken har 

sitt kontor ska anses vara tillämplig lag. URBPO är dock subsidiär 

avseende tillämplig lag och ska därmed ses som ett supplement i den 

utsträckning som URBPO inte strider mot tillämplig lag. Nationella 

regler har därför företräde. Gällande svensk rätt fyller därmed de luckor 

                                                 
132 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 347. 
133 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 348. 
134 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 349. 
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som inte regleras i de internationella regleringarna. Därmed kan 

slutsatsen dras att svensk reglering av BPO inte är behövlig då den 

förmodligen skulle bli onödig i sammanhanget. 

 

Vad gäller remburstvister är svensk rättspraxis knapphändig vilket gör 

att svensk domstol, om den ställs inför en remburstvist, förmodligen 

behöver blicka utåt och till viss del ta intryck av utländsk rättspraxis 

som utvecklats i ett annat land. Inom anglo-amerikansk, tysk och fransk 

rätt finns ett stort antal rättsfall som täcker olika frågor med avseende 

på remburser. Svensk domstol måste emellertid i en sådan situation 

arbeta med stor försiktighet och domstolen har heller ingen skyldighet 

att ta hänsyn till utländsk praxis när den avgör en fråga, speciellt i en 

sådan situation där etablerade svenska principer kommer stå i 

motsättning till en utländsk företeelse.135  

 

Enligt min mening föreligger inget behov av svensk reglering avseende 

BPO. Reglering finns i URBPO och även om denna reglering är långt 

ifrån heltäckande så kan det anses att en lagreglering inte är behövlig 

då det i stor utsträckning går att tillämpa analogislut från 

rembursinstitutet direkt på en BPO. Exempelvis har regleringen kring 

rembursen fungerat tillfredställande utan inblandning från lagstiftare. 

Det kan därmed även antas att BPO kommer att kunna vidareutvecklas 

genom handelsbruk och sedvänja. Visserligen föreligger en viss risk att 

svensk domstol skulle behöva analysera BPO som rättsfigur och 

komma fram till att den inte alls uppfyller samma funktion som en 

remburs vilket medför att rembursreglerna eventuellt inte kan tillämpas 

genom en analogivis tolkning. Min uppfattning är dock att en BPO är 

mycket lik rembursen i alla hänseenden bortsett från det faktum att den 

är digitaliserad. Detta gäller enbart själva BPO- transaktionen. Skulle 

tvister uppstå angående exempelvis ogiltighetsregler eller 

avtalstolkning kring en transaktion blir den nationella lagstiftningen 

tillämplig. I detta avseende finns förmodligen inget hinder att 

                                                 
135 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 40. 
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exempelvis en svensk domstol tillämpar lämpliga delar av lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL), exempelvis ogiltighetsreglerna i 28-31 § §, förutsatt att 

lagen är tillämplig i det enskilda fallet, vilket är en uppfattning som 

även återfinns i litteraturen.136 

 

6.2 Framtiden för BPO 

BPO är en ny företeelse och det är därmed givet att användandet av 

detta instrument inte är särskilt omfattande i förhållande till rembursen. 

Rembursen har en lång historia och internationell rättspraxis är 

omfattande på detta område. Frågan här blir om vanliga köpare och 

säljare inom internationell handel kommer att våga använda sig av 

BPO. Med tanke på avsaknaden av praxis och det minst sagt tunna 

regelverket URBPO som reglerar långt ifrån alla tänkbara situationer 

som kan uppstå under en transaktion blir frågan om detta instrument 

kommer att väljas när parter ska handla med varandra. Det tunna 

regelverket samt avsaknaden av praxis lämnar lite förutsägbarhet för 

alla parter vilket kan leda till att de inte är villiga att riskera sin budget 

på en finansieringsmetod som de inte kan vara säkra på är juridiskt 

gångbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Se Gorton, Lars, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1980, s. 349. 
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